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Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda po prerokovaní predmetu
návrhu
A/ schvaľuje
dobrovoľné vystúpenie mesta Dunajská Streda zo záujmového
združenia právnických osôb Klaster regionálneho rozvoja –
západné Slovensko, so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO:
37840371.
B/ žiada primátora mesta
vykonať právne úkony súvisiace s dobrovoľným vystúpením mesta
Dunajská Streda zo záujmového združenia právnických osôb
Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko, so sídlom
Starohájska 10, 917 01 Trnava.
Jún 2018
2018. június

Dôvodová správa
Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko, so sídlom Starohájska 10, 917 01
Trnava, IČO: 37840371 (ďalej len „združenie“) bolo založené ako združenie právnických osôb
podľa ust. § 20f zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z.n.p., vznikol v decembri 2008.
Zakladateľmi sú Trnavský samosprávny kraj a mesto Galanta. Jeho cieľom je aktivizovať rozvoj
cestovného ruchu v regióne, vytvárať podmienky na poli propagácie územia na regionálnej
a národnej úrovni, a podporovať aktérov cestovného ruchu ku kooperácii. Na princípe
partnerstva zvyšovať rozmanitosť a kvalitu ponuky cestovného ruchu s dôrazom na
komplexnosť služieb turizmu s celoročnou prevádzkou. Trnavský samosprávny kraj ako
zakladajúci člen združenia však rozhodol o vystúpení zo združenia (na zasadnutí Zastupiteľstva
TTSK dňa 20.06.2018), preto nemá opodstatnenosť, aby mesto Dunajská Streda zotrvalo v tomto
záujmovom združení, nakoľko nemôže očakávať žiadny prínos bez podpory najväčšieho
zakladajúceho člena.
Podľa Stanov združenia členstvo v KRR zaniká (bod 3.3):
a) dobrovoľným vystúpením člena z KRR - takéto vystúpenie je možné len v čase, keď to nie je
na ujmu ostatných členov KRR,
b) vylúčením z KRR za hrubé alebo opakované porušenie niektorej z povinností vyplývajúcich z
členstva v KRR, na základe rozhodnutia Správnej rady,
c) zánikom právnickej osoby – člena KRR.
Za dobrovoľné vystúpenie z KRR sa pokladá jednostranný prejav vôle ukončiť členstvo v KRR.
Tento prejav vôle musí mať písomnú formu, musí byť datovaný, schválený príslušným orgánom
právnickej osoby – člena KRR, riadne podpísaný a musí byť doručený predsedovi Správnej
rady. Členstvo člena v KRR sa pozastavuje okamihom doručenia prejavu vôle predsedovi
Správnej rady a zaniká rozhodnutím Správnej rady. V prípade, ak na základe rozhodnutia
Správnej rady bude konštatované, že nie je možné dobrovoľne vystúpiť z KRR, keďže je to na
ujmu ostatných členov KRR, považuje sa žiadosť člena KRR o dobrovoľné vystúpenie za
neschválenú a členstvo takéhoto člena sa končí uplynutím troch mesiacov odo dňa neschválenia
žiadosti tohto člena Správnou radou. Člen s pozastaveným členstvom v KRR nemá hlasovacie
právo.
O vylúčení člena z KRR rozhoduje Správna rada. Za hrubé porušenie povinností vyplývajúcich z
členstva sa považuje najmä závažné porušenie povinností vyplývajúcich zo Stanov, z vnútorných
predpisov KRR a z rozhodnutí orgánov KRR; povahu porušenia povinností vyplývajúcich z
členstva je oprávnená podľa svojho spravodlivého zváženia určiť Správna rada.
Po zániku členstva v združení nemá člen právo na vrátenie príspevkov poskytnutých na činnosť
KRR a to ani v pomernej časti. Uvedené neplatí pre prípad zániku členstva podľa bodu 3.3 tohto
článku Stanov (uplatnenie práva veta zo strany Správnej rady).
Zrušenie členstva mesta v záujmovom združení schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. m)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. mestské zastupiteľstvo:
„(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu
vyhradené

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh
starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné
spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a
kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj
zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,“

Predkladaný návrh prerokovala
 komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta
a podnikateľskú činnosť a odporúča – neodporúča ho schváliť.
 komisia MsZ pre investície, európske fondy a cestovný ruch a odporúča – neodporúča ho
schváliť.
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